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คณะผู้จัดท�า

25 เมษายน 2560

และสารพิษตาง ๆ
ยา อาหารเสริม

ที่มีผลเสียตอ
ไต



คำณะผู้จัดทำ�
	 	กองบรรณาธิการ

 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์     

 2. อาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์ เลขะกุล     

 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

 4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ  

 5. พลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิฎาพล วัฒนกูล  

 6. นายแพทย์ชาตรี บานชื่น 

 7. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า   

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง มยุรี ตั้งเกียรติก�าจาย

 9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ   

 10. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยรัตน์ ฉายากุล    

 11. อาจารย์เอกหทัย แซ่เตีย   

 12. คุณสุทัตตา สุรัสสนันท์  



สารบัญ
                                                                         หน้ำ

ยำเอ็นเสด หรือ NSAIDS  
(Non-steroidal anti-inflammatory drugs) 6

กำรเลือกใช้สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
อย่ำงปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง 10

พิษจำกสัตว์และพืช ต่อไต 26



สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ยา อาหารเสริม และสารพิษต่าง ๆ  ที่มีผลเสียต่อไต6

ยาเอ็นเสด 
หรือ NSAIDS (Non-steroidal 
anti-inflammatory drugs)

ศ. เกียรติคุณ พญ. ธัญญำรัตน์  ธีรพรเลิศรัฐ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 ยาเอ็นเสดเป็นยาที่ใช้กันมากในคนไทย เพราะมีการโฆษณายานี้ 

แพร่หลายในชุมชนและหาซื้อได้ง่าย ยานี้แม้ว่ามีฤทธิ์ลดอาการปวด 

ได้ดีมาก แต่ก็มีโทษถ้าผู้ใช้ไม่ทราบข้อควรระวังที่ถูกต้อง บทความนี้ 

จึงน�าเสนอข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ยา และป้องกันอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นจากความเข้าใจที่ไม่ชัดเจน

 ยาเอ็นเสด ใช้ในการลดอาการไข้ อาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก 

ต่าง ๆ  บางคนเรียก ยาคลายเส้น ยาซ่อมเส้น ใช้แก้ปวดเข่า ปวดหลัง 

อย่างชะงัด จึงเป็นที่นิยมใช้กันมาก และใช้เป็นประจ�า ดังตัวอย่างสารเคมี

ที่อยู่ในยาดังนี้
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  1. Diclofenac ได-โคร-ฟี-แนค

  2. Ibuprofen อิ-บู-โปร-เฟน

  3. Indomethacin อิน-โด-เม-ทา-ซิน

  4. Naproxen นา-โปร-เซน

  5. Mefenamic acid กรด-เม-เฟ-นา-มิค

  6. Celecoxib เซ-เล-คอค-ซิบ

  7. Etoricoxib อิ-ทอ-ริค-คอค-ซิบ

 พยาธิสภาพทางไตที่เกิดจากการใช้ยาเอ็นเสด สามารถพบได้ใน 

คนปกติ เช่น เกิดอาการอักเสบของเนื้อไตเฉียบพลัน และจะพบไตวาย

เฉียบพลันบ่อยในผู้มีปัจจัยเสี่ยง

  ยาเอ็นเสดท�าให้เลือดไปเล้ียงที่ไตลดลงและออกฤทธ์ิท�าลายเนื้อไต

โดยตรง เม่ือหยุดยาเอ็นเสดได้เร็วจะท�าให้การท�างานของไตฟื้นตัวได้  

แต่ถ้าใช้ไปนานโอกาสที่ไตจะกลับมาดีจะค่อนข้างยาก

กำรรักษำโรคไตที่เกิดจำกกำรกินยำเอ็นเสด 
1. จ�าเป็นต้องงดยาโดยทันที 

2. ไม่แนะน�าให้ใช้อีก 

3. การให้สารน�้าที่พอเพียง 

4. พิจารณาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือการล้างไตทางช่องท้อง  

 จนกว่าหน้าที่ไตจะฟื้นกลับมา ซึ่งใช้ระยะเวลานาน บางรายพยาธิสภาพ  

 เกิดถาวรไม่อาจช่วยให้กลับมาท�างานเท่าเดิมได้อีก 

5. ให้ยาลดการอักเสบซึ่งได้ผลในบางราย และในเวลาช่วงต้น ๆ  เท่านั้น
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กำรป้องกันอันตรำยที่เกิดจำกยำเอ็นเสด
มีค�ำแนะน�ำ ดังนี้ 
1. หลีกเลี่ยงการใช้ยาเอ็นเสดในผู้เป็นโรคไต

2. หลีกเลี่ยงการใช้ยาเอ็นเสดในผู้ที่อายุมาก โดยเฉพาะเกิน 70 ปี หรือ 

 ใช้ขนาดน้อย และหยุดยาโดยเร็ว

3. อย่าซื้อยารับประทานเอง โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

4. ระวังการใช้ยาเอ็นเสดในผู้เป็นเบาหวาน หรือความดันโลหิตสูง 

5. ระวงัการใช้ยาเอน็เสดในผู้เป็นโรคหวัใจ อมัพฤกษ์ อมัพาต ให้หลีกเล่ียง  

 ไปใช้ยาแก้ปวดอย่างอื่นแทน

6. ติดตามหน้าที่ไตอย่างใกล้ชิดภายใน 1 สัปดาห์หลังใช้ยาเอ็นเสด 

 ตดิตามอาการทางกระเพาะอาหาร ล�าไส้ สงัเกตสอีจุจาระว่ามเีลอืดปน 

 หรือไม่ 

7. วัดความดันโลหิตหลังใช้ยาเอ็นเสดภายใน 1 สัปดาห์ว่าสูงกว่าปกติ 

 หรือไม่

ข้อควรระวังอื่น ๆ  เมื่อใช้ยำเอ็นเสด ได้แก่ 
1. อาการทางกระเพาะอาหาร และล�าไส้ เช่น ปวดแสบท้อง คลื่นไส้  

 อาเจียน กระเพาะอาหารเป็นแผล อาจท�าให้มีเลือดออก หรือเป็นแผล 

 มากจนทะลุได้ ผู้ที่มีปัจจัยเส่ียงของโรคกระเพาะอาหารต่าง ๆ  จึง 

 ต้องงดใช้ยานี้

2. ระบบหัวใจและหลอดเลือดพบว่า ยาเอ็นเสดท�าให้มีการอุดตันของ 

 หลอดเลือดแดงของหัวใจ สมอง และหลอดเลือดต่าง ๆ  ได้ รวมถึง 

 ท�าให้เกิดความดันโลหิตสูงได้

3. ระบบหายใจท�าให้เกิดอาการหอบหืดก�าเริบได้ ถ้าเป็นโรคอยู่แล้ว
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4. อาการทางไต ท�าให้เกิดไตวายเฉียบพลันและเรื้อรังตามมาได้ ถ้าใช ้

 ขนาดมากและนาน

5. อ่านฉลากยาให้เข้าใจข้อควรระวัง และฤทธิ์ข้างเคียงอย่างชัดเจน 

 
ปัจจัยเสี่ยงของผู้ที่ใช้ยำเอ็นเสด 
แล้วเกิดโรคกระเพำะอำหำร ล�ำไส้
1. อายุเท่ากับ หรือมากกว่า 65 ปี

2. ประวัติปวดท้อง หรือเคยเป็นโรคกระเพาะมาก่อน

3. มีประวัติเป็นโรคหัวใจ โรคตับ หรือโรคไตมาก่อน

โดยสรุป 
 ยาเอ็นเสดเป็นยาที่ใช้บ่อยมากในประชากรไทย เพราะมีฤทธิ์แก้ปวด 

และลดอาการอักเสบที่ได้ผลดีมาก มีการโฆษณาใช้กันแพร่หลาย ใช้เป็น 

ส่วนผสมของยาชุด อย่างไรก็ตาม ยาเอ็นเสดมีฤทธิ์ข้างเคียงท�าให้เลือด 

ไปเลี้ยงไตน้อยลง ต้องระวังการใช้ยานี้ในผู้สูงอายุ ผู้เป็นโรคหัวใจ โรคตับ 

โรคหอบหืด โรคไต โรคเบาหวาน ในคนปกติการใช้ยาเอ็นเสดค่อนข้าง

ปลอดภัย แต่ไม่แนะน�าให้ใช้ยานี้เกิน 1 สัปดาห์ ในทุกกรณี

เอกสำรอ้ำงอิง
 1. Day RO, GrahamGG NSAIDS BMJ 346:3195 (2013)
 2. Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency NSAIDS: Cardio  
  vascular Risk (2009)
 3. Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency NSAIDS and  
  Cardiovascular Risks in the General Population 6 May 2014
 4. Marray M.D, Brater DC. Effects of NSAIDS on the Kidneys. Trog Drug  
  Res 49 (55-7) 1997
 5. Adrian Coleman, MeeOnn Chai, Development of Acute Kidney Injury  
  Follwing a Course of Non-steroidal anti-inflammatory Drugs. Drug Focus :  
  Journal of Renal Nursing, vol. 6, no 3 May 2014 pp 126-132
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 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้พิจารณาจัดท�าบัญช ี

สารอาหารที่แนะน�าให้ควรบริโภคประจ�าวันส�าหรับคนไทย อายุตั้งแต่  

6 ปีขึ้นไป (Thai Recommended Daily Intakes - Thai RDI) นี้ขึ้น  

เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการเป็นค่าอ้างอิงส�าหรับค�านวณในการแสดง 

คุณค่าทางโภชนาการบนฉลากของอาหาร อย่างไรก็ตาม ค่า Thai RDI  

ซึ่งเป็นค่ากลางส�าหรับคนไทยทั่วไปนั้นสามารถน�าไปใช้ในการพัฒนา 

สูตรอาหาร ใช้เป็นเกณฑ์ส�าหรับการก�าหนดนโยบายทางโภชนาการ 

กว้าง ๆ  ส�าหรับบุคคลทั่วไป เช่น การเติมสารอาหาร หรือการประยุกต์ 

การเลือกใช้สมุนไพร
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรัง

ผศ. ดร. มยุรี ต้ังเกียรติก�ำจำย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ใช้อ่ืน ๆ  ได้ตามความเหมาะสม โดยต้องค�านึงด้วยว่า ข้อก�าหนดนี ้

ใช้ส�าหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติ (Healthy) มิใช่ผู้ป่วยเด็กทารก หญิงมีครรภ์ 

หรือกลุ่มอ่ืน ๆ  ซึ่งมีความต้องการทางโภชนาการต่างไปจากกลุ่มบุคคล 

ปกติ นอกจากนั้น การได้รับสารอาหารต่าง ๆ  ตามที่ก�าหนดนี้ควรได้รับ 

จากการบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่เป็นส�าคัญ เนื่องจากยังมีสารอาหาร 

อื่น ๆ  อีกมากในอาหารหลักของเราที่ยังไม่ได้รับการแยกออก และเป็น 

ที่รู้จักเป็นตัวเดี่ยว ๆ  แต่ก็มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อระบบการท�างาน 

ตามปกติของร่างกาย และเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงคุณค่าทาง

โภชนาการบนฉลากของอาหาร หรือที่เรียกว่า “ฉลากโภชนาการ”  

(Nutrition Labeling) โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากค่า Recommended 

Daily Dietary Allowances for Healthy Thais (Thai RDA) โดย 

เลือกค่าสูงสุดจากค่าที่แนะน�าส�าหรับคนอายุ 20-29 ปี ทั้ง 2 เพศ ค่า  

Daily Values (DV), Daily Reference Values (DRV), Reference Daily 

Intakes (RDI) (หรือค่า US RDA เดิม) ซึ่งก�าหนดโดย United States 

Food and Drug Administration และค่า Nutrient Reference Values 

(NRV) จาก Codex โดยก�าหนดให้ค่าความต้องการพลังงานวันละ  

2,000 กิโลแคลอรี ซึ่งเป็นระดับที่คนไทย (ผู้ใหญ่) ส่วนใหญ่ที่มีสภาวะ 

ทางสุขภาพปกติต้องการ เป็นฐานหรือเป็นตัวเลขกลางในการค�านวณ  

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงฉลากโภชนาการเท่านั้น ทั้งนี้ความต้องการ

พลังงานที่แท้จริงต่อวันของแต่ละบุคคลอาจน้อยหรือมากกว่า 2,000  

กิโลแคลอรีได้ ข้ึนอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ  เช่น อายุ เพศ และความแตกต่าง 

ของระดับการใช้พลังงานทางกายภาพ (Physical activity level) ของ 

แต่ละบุคคล
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ล�ำดับที่
(No.)

สำรอำหำร
(Nutrient)

ปริมำณ
ที่แนะน�ำ

ต่อวัน
(Thai RDI)

หน่วย
(Unit)

1. ไขมันทั้งหมด (Total Fat) 65* กรัม (g)

2. ไขมันอิ่มตัว 
(Saturated Fat)

20* กรัม (g)

3. โคเลสเตอรอล 
(Cholesterol)

300 มิลลิกรัม (mg)

4. โปรตีน (Protein) 50* กรัม (g)

5. คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 
(Total Carbohydrate)

300* กรัม (g)

6. ใยอาหาร (Dietary Fiber) 25 กรัม (g)

7. วิตามินเอ (Vitamin A) 800 ไมโครกรัม 
อาร์ อี (µg RE)

8. วิตามินบี 1 (Thiamin) 1.5 มิลลิกรัม (mg)

9. วิตามินบี 2 (Riboflavin) 1.7 มิลลิกรัม (mg)

10. ในอะซิน (Niacin) 20 มิลลิกรัม เอ็น อี 
(mg NE)

11. วิตามินบี 6 (Vitamin B6) 2 มิลลิกรัม (mg)

12. โฟเลต (Folate) 200 ไมโครกรัม (µg)



สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ยา อาหารเสริม และสารพิษต่าง ๆ  ที่มีผลเสียต่อไต 13

ล�ำดับที่
(No.)

สำรอำหำร
(Nutrient)

ปริมำณ
ที่แนะน�ำ

ต่อวัน
(Thai RDI)

หน่วย
(Unit)

13. ไบโอติน (Biotin) 150 ไมโครกรัม (µg)

14. กรดแพนโทธินิค 
(Pantothenic Acid)

6 มิลลิกรัม (mg)

15. วิตามินบี 12 
(Vitamin B12)

2 ไมโครกรัม (µg)

16. วิตามินซี (Vitamin C) 60 มิลลิกรัม (mg)

17. วิตามินดี (Vitamin D) 5 ไมโครกรัม (µg)

18. วิตามินอี (Vitamin E) 10 มิลลิกรัม 
แอลฟา-ที อี 
(mgµ-TE)

19. วิตามินเค (Vitamin K) 80 ไมโครกรัม (µg)

20. แคลเซียม (Calcium) 800 มิลลิกรัม (mg)

21. ฟอสฟอรัส 
(Phosphorus)

800 มิลลิกรัม (mg)

22. เหล็ก (Iron) 15 มิลลิกรัม (mg)

23. ไอโอดีน (Iodine) 150 ไมโครกรัม (µg)

24. แมกนีเซียม (Magnesium) 350 มิลลิกรัม (mg)



สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ยา อาหารเสริม และสารพิษต่าง ๆ  ที่มีผลเสียต่อไต14

ล�ำดับที่
(No.)

สำรอำหำร
(Nutrient)

ปริมำณ
ที่แนะน�ำ

ต่อวัน
(Thai RDI)

หน่วย
(Unit)

25. สังกะสี (Zinc) 15 มิลลิกรัม (mg)

26. ทองแดง (Copper) 2 มิลลิกรัม (mg)

27. โพแทสเซียม 
(Potassium)

3,500 มิลลิกรัม (mg)

28. โซเดียม (Sodium) 2,400 มิลลิกรัม (mg)

29. แมงกานีส (Manganese) 3.5 มิลลิกรัม (mg)

30. ซีลีเนียม (Selenium) 70 ไมโครกรัม (µg)

31. ฟลูออไรด์ (Fluoride) 2 มิลลิกรัม (mg)

32. โมลิบดินัม (Molybdenum) 160 ไมโครกรัม (µg)

33. โครเมียม (Chromium) 130 ไมโครกรัม (µg)

34. คลอไรด์ (Chloride) 3,400 มิลลิกรัม (mg)

* ปริมาณของไขมันทั้งหมด ไขมันอิ่มตัว โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต ที่แนะน�าให้ 

 บริโภคต่อวัน คิดจากการเปรียบเทียบพลังงานที่ควรได้จากสารอาหารดังกล่าว 

 เป็นร้อยละ 30, 10, 10 และ 60 ตามล�าดับของพลังงานทั้งหมด หากพลังงาน 

 ท้ังหมดท่ีควรได้รับต่อวันเป็น 2,000 กิโลแคลอรี (ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน  

 9 กิโลแคลอรี, โปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี, คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม  

 ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี)
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ปริมำณวิตำมินที่ร่ำงกำยต้องกำรในแต่ละวัน *

วิตำมิน ตัวอย่ำงอำหำร
ที่มีวิตำมินสูง

ปรมิำณทีแ่นะน�ำ
ต่อวัน

เอ

บี 1 (ไทอามีน)

บี 2 (ไรโบฟลารวิน)

ในทาซีน

บี 6 (ไพริด๊อกซิน)

ไบโอติน

แพนโทธีนิค แอซิค

บี 12 
(ไซยาโน โคบลามีน)

ซี (แอสคอร์บิค แอซิค)

ดี (แคลซิเฟอรอล)

อี (โทโคเฟอรอล)

เค (เมนาไดโอน)

ผัก ผลไม้สีเหลือง เช่น 
ฟักทอง มะละกอ 
มะเขือเทศ ตับ ไข่แดง

เมล็ดพืช เนื้อสัตว์

นม เครื่องในสัตว์ เช่น 
ตับ ไต

เนื้อสัตว์ ตับ

เมล็ดพืช ร�ำ

ตับ ไข่แดง มะเขือเทศ

เนื้อสัตว์ ไข่แดง

ผลิตภัณฑ์จำกสัตว์
ทุกชนิด ตับ ผักใบเขียว

สังเครำะห์ได้จำกสงแดด

นม ไข่ เนื้อสัตว์ 
ผักใบเขียว น�้ำมันพืช

ผักใบเขียว

 5,000 หน่วย **

       2 มิลลิกรัม

       2 มิลลิกรัม

     20 มิลลิกรัม

       3 มิลลิกรัม

    300 ไมโครกรัม

      15 มิลลิกรัม

     600 ไมโครกรัม

      60 มิลลิกรัม

       

     400 หน่วย

      30 หน่วย

       2 มิลลิกรัม

*  จากค�าแนะน�าของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

**  หน่วยงานที่ใช้วิตามินแต่ละอย่าง หมายถึง หน่วยวัดสากล ซึ่งเม่ือแตกออกมา  

  เป็นน�้าหนักจะเป็นมิลลิกรัมหรือไมโครกรัมเท่านั้น
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หมู่ที่ 2 

คำร์โบไฮเดรต

หมู่ที่ 3

เกลือแร่

หมู่ท่ี 4

วิตำมิน

หมู่ที่ 5 

ไขมัน

หมู่ท่ี 1 

โปรตีน

อำหำรหลัก 5 หมู่
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ข้อควรระวัง

 อย่าหลงเชือ่ค�าโฆษณาว่าผลติภณัฑ์เสริมอาหารสามารถรกัษาโรคได้ 

เพราะผลติภณัฑ์ท่ีมีเลข อย. แสดงว่าเป็นอาหาร อย. ไม่ได้รับรองสรรพคณุ

รักษา หรือป้องกันโรคใด ๆ

 ยำ     เป็นสารเคมีบริสุทธิ์

 สมุนไพร  เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากพืช และ/หรือสัตว์ ซึ่ง 

        ประกอบด้วยสารเคมี อินทรีย์ และอนินทรีย์ หลายชนิด

สมุนไพรใด รักษำโรคไตได้

 ปัจจุบันยังไม่มีสมุนไพรที่รักษาโรคไตได้ มีแต่สมุนไพรที่อาจลด 

โปรตีนในปัสสาวะได้ โดยต้องใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เช่น ถ่ังเช่า  

อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยศึกษาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจ�านวนน้อย จึง 

ยังไม่ยืนยันผล 100% ถ้าผู้ป่วยสนใจจะใช้สมุนไพรดังกล่าว แนะน�าให้

ปรึกษาแพทย์ เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคและจ่ายยาให้เหมาะสมกับโรค 

ของผู้ป่วย ไม่แนะน�ำให้ซื้อมำใช้เอง เพรำะอำจไม่เหมำะกับสภำวะ

ร่ำงกำยของผู้ป่วย

 ข้อควรระวังของกำรใช้ถั่งเช่ำ 

 •  ท�าให้ท้องเสีย หรือมีผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหาร

 •  ห้ามใช้ร่วมกบัยากลุม่ไนเตรท ซึง่ส�าหรบัรกัษาโรคหลอดเลอืดหวัใจ 

    เพราะท�าให้ความดันตก

 •  ระวังการใช้ร่วมกับยาแอสไพริน และโคพิโดเกรลเพราะเพิ่มฤทธิ์ยา 

    ดังกล่าว

 •  ห้ามใช้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกัน เพราะถั่งเช่าลดฤทธิ์ของยา

 •  ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้หนอน

 •  ระวังถั่งเช่าปลอม เพราะของแท้มีราคาแพงมาก
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เห็ดหลินจือรักษำโรคไตได้หรือไม่

 มีงานวิจัยในสัตว์ทดลองว่า เห็ดหลินจือลดน�้าตาลในเลือดได้ และ 

ชะลอการเส่ือมของไตในผู้ป่วยเบาหวาน ผูท้ีส่นใจจะใช้ควรรอให้มงีานวจิยั 

ในคนที่น่าเชื่อถือก่อนตัดสินใจใช้

สมนุไพรทีม่ฤีทธิข์บัปัสสำวะ จะท�ำให้ไตท�ำงำนดขีึน้ 
ได้หรือไม่

 สมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ เช่น ชาสมุนไพรต่าง ๆ  หญ้าหนวดแมว 

กระเจี๊ยบ หรือว่านหางม้า (หญ้าถอดปล้อง) จะเพิ่มการขับน�้าและ 

โซเดียมออกจากร่างกาย แต่ไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกจากร่างกาย

ได้เหมือนการท�างานของไตปกติ จึงไม่ท�าให้ไตท�างานดีข้ึน และอาจ 

ท�าให้เกิดภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีการท�างาน 

ของไตลดลงมาก

 การซื้อชาชงหรือสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะมาใช้เองเป็น 

เวลานาน เช่น มากกว่า 3 เดือน หรือใช้สมุนไพรเพื่อระบายหรือล้างพิษ 

อาจท�าให้ร่างกายขาดน�้า โดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคไตเร้ือรัง หรือผู้สูงอายุ 

และท�าให้ไตวายเฉียบพลัน

 ในกรณทีีผู่ป่้วยได้รบัยาขบัปัสสาวะจากแพทย์อยู่แล้ว ไม่แนะน�าให้ซือ้

ชาชงสมุนไพร หรือสมุนไพรท่ีมีฤทธิ์ขับปัสสาวะมาใช้ร่วมด้วย เพราะจะ

เพิม่ความเสีย่งการเกดิภาวะร่างกายขาดน�า้ และท�าให้ไตวายเฉยีบพลนัได้

กำรใช้ยำแผนปัจจุบันเป็นจ�ำนวนมำก
หรือเป็นเวลำนำนจะท�ำให้ไตเสื่อมมำกขึ้นหรือไม่

 ผู ้ป ่วยโรคไตควรหลีกเล่ียงการใช้ยาที่มีพิษต่อไต โดยเฉพาะ 

ยาแก้ปวดเมื่อย ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดเมื่อย หรือยาคลายเส้น  
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แนะน�าให้ปรึกษาแพทย์ หรือใช้ยาแก้ปวดส�าหรับใช้ภายนอก เช่น  

ยาครีม หรือเจล เจลพริกมีฤทธิ์แก้ปวดเมื่อยได้ดี

 ส�าหรับยาที่ผู ้ป ่วยโรคไตเรื้อรังได้รับการดูแลจากแพทย์ หรือ 

เภสัชกร ส่วนใหญ่ไม่มีพิษต่อไต แต่ยาบางชนิดอาจขับออกทางไต  

ดังนั้น แพทย์จะปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับการท�างานของไตใน 

ผู้ป่วยแต่ละราย ผู้ป่วยจึงสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

 การหยุดรับประทานยาที่แพทย์สั่งจ่าย เพราะกลัวว่ายาท�าให้เกิด 

พิษต่อไต โดยเฉพาะยารักษาโรคความดัน และเบาหวาน จะมีผลท�าให ้

ไตเสื่อมเร็วขึ้น ดังนั้นไม่ควรหยุดยาเอง

ที่ ชื่ออำหำร
ปริมำณ Oxalate

หน่วย มิลลิกรัม / 100 กรัม

1 เผือก 426.0

2 มันเทศ สีเหลือง 470.0

3 มันเทศ สีแดง 229.9

4 มันฝรั่ง 240.0

5 มันส�าปะหลัง 1,260.0

6 หัวผักกาด ไชเท้า สด 480.0

7 เมล็ดอัลมอนด์ คั่วสุก 151.0

8 เมล็ดอัลมอนด์ ติดเปลือก 300.0

9 เมล็ดแมคคาดาเมีย ดิบ 41.2

10 ถั่วขาว ต้ม 83.5

11 เต้าหู้แข็ง 13.5
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ที่ ชื่ออำหำร
ปริมำณ Oxalate

หน่วย มิลลิกรัม / 100 กรัม

12 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ คั่ว 318.0

13 กระชาย 223.2

14 ใบกะเพรา 398.0

15 กะหล�่าดอก 150.0

16 กระหล�่าปลี 60.0

17 กุยช่าย ดอก 1.1

18 ขิง ทั้งหัว 500.0

19 คื่นช่าย 7.8

20 แครอท 6.0

21 ใบชะพลู 1,088.4

22 ผลตะลิงปลิง 324.0

23 บรอกโคลี 14.3

24 ผักกวางตุ้ง 2.9

25 ผักคะน้า 3.0

26 มะเฟือง 7,425.0

27 ใบยอ 387.6

28 เห็ดหูหนู 150.0

29 ผักโขมดิบ 1,146.7

30 ผักโขมต้ม 460.0

31 โกโก้ผง 500-900
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ที่ ชื่ออำหำร
ปริมำณ Oxalate

หน่วย มิลลิกรัม / 100 กรัม

32 กาแฟ  50-150

33 ชา 300-2000

38 ผักชีฝรั่ง 170.0

40 น�้ามะพร้าว 318.0

41 อินทผาลัม 100.0

42 กระเทียม 360.0

43 เห็ดชิตาเกะ 101.4

44 ผักสลัดน�้า (watercress) 310.0

45 โกฐน�้าเต้า 1,235.0

ขนาด Oxalate ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคน ตั้งแต่ 2 - 30 กรัม 

ปริมาณ Oxalate ที่รับประทาน คือ 50 - 100 มิลลิกรัมต่อวัน

เอกสำรอ้ำงอิง 

 1.  ส�านักโภชนาการ กรมอนามัย กองโภชนาการ

 2.  Asia Pacif ic J Clin Nutr (1ppp) 8(1):64-74

   “Oxalate content of foods asn its effect on humans” by SC Noonan BSc,  

   MSc and GP Savage, New Zealand.

ผู้ที่มีไตบกพร่องใช้โสมได้หรือไม่

 ไม่แนะน�าให้ใช้ เพราะอาจท�าให้หัวใจท�างานผิดปกติ มีงานวิจัย 

พบว่า การใช้โสมสกัดขนาด 200 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นเวลา 1 เดือน  

ท�าให้หัวใจเต้นผิดปกติ 
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ผู้ที่มีไตบกพร่องใช้ขมิ้นชันได้หรือไม่

 สามารถใช้ขมิ้นชันส�าหรับขับลมได้ ไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าขมิ้นชัน

สามารถรักษาโรคไตได้ ข้อควรระวังในการใช้ขมิ้นชันคือยานี้อาจ 

ออกฤทธ์ิต้านหรือเสริมกับยาอื่น เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด  

(วาร์ฟาริน) ดังนั้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้

ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่อำจท�ำให้เกลือแร่ในร่ำงกำย 
ผิดปกติ

 ผู้ที่มีหน้ำที่ไตผิดปกติ

1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของ

ฟอสเฟต หรือวิตามินดี เช่น น�้ามันร�าข้าว จมูกข้าว เกสรดอกไม้ (Bee 

pollen) ต้นอ่อนข้าวสาลี (Wheatgrass) วิตามินรวม หรือน�้ามันตับปลา 

เพราะจะท�าให้ฟอสเฟตในเลือดสูง ซึ่งในระยะยาวมีผลเสียต่อกระดูก 

และหัวใจ

2. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานน�้าโนนิ หรือน�้าลูกยอ เนื่องจากท�าให้

ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงขึ้น อาจท�าให้หัวใจเต้นผิดปกติ

3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina) เนื่องจากท�าให้

ระดับกรดยูริกในเลือดสูงขึ้น และเกิดนิ่วในไต

สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
ที่ควรระวังกำรใช้ในผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง

 กำแฟ โสม และกำแฟโสม ท�าให้ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ตาม 

เป้าหมายการรักษาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง เม่ือรับประทานใน 
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ขนาดสูง ดังนั้น ในผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ แนะน�าให้งด 

รับประทานคาเฟอีนขนาด 200-300 มก. ซึ่งสามารถเพิ่มความดันโลหิต 

ค่าบน (Systolic blood ressure) 8 มลิลเิมตรปรอท และเพิม่ความดนัโลหติ

ค่าล่าง (Diastolic blood ressure) 6 มิลลิเมตรปรอท

 คาเฟอีน 200-300 มิลลิกรัม เทียบเท่ากับ 

1.  กาแฟผงส�าเร็จ 4 แก้ว (150 มิลลิลิตรต่อแก้ว) 

2.  กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม 3 กระป๋อง 

3.  เอสเพรสโซ 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) 

4.  น�้าอัดลมสีด�า 2 ลิตร 

5.  ชาเขียวหรือชาด�า 5 แก้ว (1 แก้ว = 250 มิลลิลิตร) 

6.  เครื่องดื่มชูก�าลัง 4 ขวด

น�้ำมันปลำรักษำโรคหัวใจได้หรือไม่ ?

 จากผลการศึกษา พบว่า ผู ้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดรับประทาน 

โอเมก้า-3 ขนาด 1 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 3.5 ปี สามารถลดอัตราการ 

เสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ร ้อยละ 20 ซึ่งขนาดดังกล่าวเท่ากับการ 

รับประทานน�้ามันปลาขนาด 1 กรัม ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง  

นอกจากนี้ โอเมก้า-3 สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ แต่ต้องรับประทาน 

น�้ามันปลาครั้งละ 2-3 แคปซูล (1 กรัมต่อแคปซูล) วันละ 3 ครั้ง ซึ่ง 

เป็นขนาดค่อนข้างมาก อาจเกิดฤทธิ์ข้างเคียงได้

 ในขณะท่ีการรับประทานปลาทะเลเป็นประจ�า สามารถลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรืออัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจได้ 

ร้อยละ 15 ดังนั้น ผู้ป่วยควรค�านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้น�้ามันปลา 

ก่อนตัดสินใจใช้ 
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ข้อควรระวังในกำรใช้น�้ำมันปลำ น�้ำมันร�ำข้ำว 
และน�้ำมันจมูกข้ำว

 น�้ามันร�าข้าว และน�้ามันจมูกข้าว มักมีส่วนประกอบของวิตามินอี  

ร่วมด้วย และน�้ามันปลา อาจท�าให้เลือดไหลแล้วหยุดยาก โดยเฉพาะ 

ในผู้ป่วยท่ีได้รบัยาวาร์ฟาริน ยาโคพโิดเกรล หรอืแอสไพริน ควรหลกีเลีย่ง

การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

วิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีควำมปลอดภัย คือ

1. ห้ามซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขทะเบียนหรือเลข อย. ฉลากภาษาไทย  

และวันหมดอายุใช้ เพราะผลิตภัณฑ์อาจหมดอายุ ปนเปื ้อนเชื้อรา 

หรือแบคทีเรีย และผสมยาแก้ปวดที่ท�าให้ไตเสื่อมได้

2. ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรขึ้นทะเบียนกับ อย. หรือไม่ ยา 

แผนโบราณจะต้องมีเลขทะเบียน เช่น G 677/45 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ต้องมีเลข อย. เช่น                                ถ้าไม่มีเลขทะเบียนแสดงว่า 

เป็นผลิตภัณฑ์ปลอมห้ามซื้อมาใช้ ตรวจสอบเลขทะเบียนยา

แผนโบราณได้ที่ http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/drgdrug/

DSerch.asp

 ตรวจสอบเลข อย. และรายช่ือของผลติภณัฑ์เสรมิอาหารผดิกฎหมาย 

ได้ที่ App ของ อย. ชื่อ OryorSmartApp

กำรป้องกันอันตรำยจำกยำชุด และอำหำรเสริม

1. หลีกเลี่ยงการซื้อยา สมุนไพร หรืออาหารเสริมใช้เอง

2. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 1. กรมอนำมัย. 2532. ข้อก�ำหนดสำรอำหำรที่ควรได้รับประจ�ำวันและแนวทำงกำร  
  บริโภคส�ำหรับคนไทย 
 2. Codex Alimentarius. 1993. Codex Guidelines on Nutrition Labelling  
  CAC/GL 2-1985 (Rev.1-1993)
 3. U.S. Food and Drug Administration . 1995. Code of Federal Regulations  
  21 CFR part 101 : Food Labeling.

3. ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ 

4. งดบุหรี่ 

5. งดเหล้า

6. ปฏิบัติตัวตามค�าสั่งแพทย์

7. ควรศึกษาหาความรู้ถึงข้อมูลของยา สมุนไพรอย่างละเอียด 

8. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาสมุนไพร หรืออาหารเสริม



สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ยา อาหารเสริม และสารพิษต่าง ๆ  ที่มีผลเสียต่อไต26

 พษิจากสตัว์ท�าให้ผูท่ี้ถูกกดั หรือต่อย เกดิภาวะไตวายเฉยีบพลัน และ

ไตเรื้อรังได้ เช่น งูพิษ แมงมุม ตะขาบ แมงป่อง และเกิดจากการกิน เช่น 

กินดีปลาดิบ ๆ  ในกลุ่มปลาตะเพียน ท�าให้ไตวายเฉียบพลันได้ และโดย 

ที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสวนอยู่เป็นจ�านวนมาก ซึ่งเป็นที่อาศัย 

ของสัตว์แมลงมีพิษหลายประเภท เช่น ผึ้ง ต่อ แตน มีรายงานผู้ที่ถูก 

ฝูงต่อต่อยจนเสียชีวิต จากการไม่ได้รับการรักษาที่ทันเวลาหรือพบแพทย์

ช้าเกินไป

 ผึ้ง ต่อ และแตน เป็นแมลงในกลุ่ม Hymenoptera ผึ้งอยู่ในตระกูล 

Apoidae 

พิษจากสัตว์และพืช 
ต่อไต

ศ. เกียรติคุณ พญ. ธัญญำรัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
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 ต่อ (Hornet หรือ Wasp) เป็นแมลงที่อยู่ในกลุ่ม Hymenoptera  

เช่นเดยีวกบัผึง้ ต่อเป็นแมลงทีม่พีษิเป็น Omnivorous คอื กนิตัวอ่อนแมลง

อ่ืน ซากสัตว์ และยังดูดน�้าหวาน 

จากเกสรดอกไม้ มีทั้งท่ีอยู ่ล�าพัง 

และเป็นรังต่อขนาดใหญ่ ที่พบจะ

มีชื่อสามัญหลายชื่อ เช่น ต่อหัวเสือ 

ต่อรัง ต่อขวด ต่อหลวง เป็นต้น  

ตัวต่อได้ดัดแปลงอวัยวะที่ใช้ในการ

วางไข่ให้เป็นเหล็กใน

  ผึ้ง มักพบบริเวณท่ีมีดอกไม้ เช่น ท้องทุ ่ง เมื่อต่อยคนเหล็กใน 

จะติดอยู่บริเวณที่ต่อย เนื่องจากเหล็กในเป็นลักษณะขอเกี่ยว ดังน้ัน  

จึงต่อยได้ครั้งเดียวและตัวผ้ึงเอง 

ก็จะตายไป ส่วนต่อและแตนอยู่ 

ในตระกูล Vespoidae มักสร้าง 

รังบนต้นไม้ บางครั้งอาจพบตาม

บ ้านเรือนได ้  มักพบว ่าหากิน 

บริเวณขยะ ตอไม้เก่าผุ ต่อและ 

แตนมีเหล็กในตรงจะไม่หลุดจาก 

ล�าตัวหลังจากต่อย ดังนั้น จึงต่อยได้หลายครั้ง

  

พิษ
 ประกอบด้วย Amines (Histamine, Norepinephrine, Dopamine, 

Serotonin, Acetylcholine) Enzymes เช่น Phospholipase A และ B, 

Hyaluronidase, Esterases, Phosphatase นอกจากนี้ ยังพบ Peptides 

อื่น เช่น Kinins และ Mast cell degranulation peptide เป็นต้น 
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 สารพิษที่พบในผึ้งส่วนใหญ่ คือ Melittin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ท�าลาย

เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ Lysosome Histamine และ Melittin  

ท�าให้เกิดอาการปวดบริเวณที่ถูกต่อย ในขณะที่ Hyaluronidase ท�าให้ 

พิษกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ สารที่พบในพิษของต่อ และแตน  

คือ Histamine Hyaluronidase, Serotonin, Phospholipase A และ B, 

Kinins และ Acetylcholine 

อำกำร แบ่งออกเป็น

1. อาการเฉพาะที่ ได้แก่ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ถูกแมลงต่อย

2. อาการของระบบต่าง ๆ  ทั่วร่างกาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน เป็นไข้ คัน 

ผื่นลมพิษ เวียนศีรษะ ความดันโลหิตต�่าลงจนช็อก หายใจไม่ออก เพราะ 

หลอดลมตีบ ปัสสาวะออกลดลง เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน

 ส่วนมากอาการรุนแรงเช่นนี้ มักเกิดจากการถูกต่อยหลายครั้ง หรือ 

ถูกฝูงต่อรุมต่อย อาการแพ้อาจท�าให้เสียชีวิตได้เร็ว พบในผู้สูงอายุและ 

เด็ก รวมถึงภาวะซีด เหลือง ตับวายได้
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กำรเป็นพิษจำกตัวต่อแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 
ตำมกลไกกำรเกิดพิษ คือ

1. การเป็นพิษโดยตรง ได้แก่ พิษต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นเฉพาะท่ี  

 และทั่วร่างกาย

2. ปฏิกิริยาภูมิต้านทานที่เกิดจากการกระตุ้น Mast cell เกิดลมพิษ  

 และแพ้เฉียบพลันได้

3. กลไกที่ยังไม่ทราบชัดเจน เป็นการเกิดอันตรายต่อระบบประสาท  

 ตับ ไต ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจ และหลอดเลือด

กำรวินิจฉัย
 ได้จากประวัติการถูกกัด ต่อย รอยถูกต่อยจะเห็นรอย ผิวเนื้อบุ๋ม ไหม้ 

เกิดเนื้อตายอยู่ตรงกลาง
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กำรรักษำ

1. ในรายที่เป็นเพียงเล็กน้อยเฉพาะที่ โดยไม่มีอาการอ่ืน ๆ  ร่วมด้วย  

ให้ท�าการปฐมพยาบาล ดังนี้ 

 ถ้าพบว่ามีเหล็กในฝังอยู่ ให้รีบเอาเหล็กในออกทันที โดยใช้สันมีด 

หรือขอบบัตรพลาสติก เช่น บัตรเติมเงินโทรศัพท์ขูดออก หรือใช้เทป

เหนียวอย่างใส เช่น สก็อตเทปปิดทาบบริเวณที่ถูกต่อยแล้วดึงออก  

หลังจากนั้นท�าความสะอาดบาดแผลด้วยน�้ากับสบู ่ ใช้น�้าแข็งหรือ 

น�้าเย็นประคบบริเวณที่ถูกต่อยนาน 20 นาที จะช่วยลดอาการปวด 

และบวมได้ ควรท�าซ�้าทุกชั่วโมงจนกว่าจะทุเลา ถ้าปวดมากให้กินยา

พาราเซตามอลบรรเทา ถ้ามีอาการคันให้กินยาแก้แพ้ เช่น คลอร์เฟ- 

นิรามีน ครั้งละครึ่งถึง 1 เม็ด ทุก 6-8 ชั่วโมง และทาครีมสเตียรอยด์
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2. ควรรีบไปพบแพทย์ ถ้ามีลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

  • อาการปวด บวม แดง คัน ไม่ยุบภายใน 6 ชั่วโมง

  • แผลบวมขึ้นเรื่อย ๆ  หรือมีอาการปวดมาก

  • เป็นลมพิษทั่วตัว หรือริมฝีปากบวม หนังตาบวม

  • มอีาการคลืน่ไส้ อาเจยีน ปวดท้อง ท้องเดนิ หรอืเจบ็แน่นหน้าอก

  • หายใจล�าบาก หายใจมีเสียงดังวี้ด หรือมีอาการเป็นลม

  • ถูกต่อยที่ลิ้น หรือภายในช่องปาก หรือที่ตา

  • ถูกผึ้งหรือต่อรุมต่อยจ�านวนมาก

  เคยมีประวัติถูกผ้ึงหรือต่อต่อยมาก่อน เคยมีอาการแพ้แมลงพวกนี้

มาก่อน หรือเป็นคนที่แพ้อะไรง่าย มีอาการผิดปกติ เช่น เป็นไข้  

อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย ปวดข้อ ตามัว ซีด จ�้าเขียวตามตัว เป็นต้น  

3. แพทย์จะให้การรักษาตามลักษณะความรุนแรง ถ้ามีอาการแพ ้

ทั่วตัว หรือแพ้รุนแรง ก็จะฉีดยาอะดรีนาลิน และยาแก้แพ้ ถ้ามีเสียง 

หายใจดังว้ีด ก็จะให้สูดยาขยายหลอดลมแบบเดียวกับที่ใช้รักษาโรคหืด 

รายที่มีอาการหายใจล�าบาก อาจใส่ท่อช่วยหายใจ

  รายที่ถูกผ้ึงหรือต่อต่อยจ�านวนมาก จ�าเป็นต้องรับตัวผู ้ป่วยไว้ 

เฝ้าดูอาการและให้การรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 48 ชั่วโมง  

แพทย์จะท�าการตรวจเลือดและปัสสาวะ เพื่อดูภาวะพิษอื่น ๆ  เช่น  

ไตวาย และให้การรักษาตามอาการที่พบ เช่น ให้น�้าเกลือและให้ยา 

รักษาภาวะช็อก ท�าการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในรายที่มีภาวะ 

ไตวายเฉียบพลัน เป็นต้น 

  พิษผ้ึงและต่ออาจท�าให้เกิดพิษต่ออวัยวะทั่วร่างกาย ที่ส�าคัญคือ 

ภาวะช็อก และไตวายเฉียบพลัน ซึ่งท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้
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กำรด�ำเนินโรค

  ถ้าถูกต่อยเพียงครั้งเดียวหรือไม่กี่ครั้ง และมีอาการที่บาดแผล 

เฉพาะที่ที่ถูกต่อย ก็มักจะหายได้ภายในเวลาไม่นาน

 แต่ถ ้ามีปฏิกิ ริยาภูมิแพ้หรือเป ็นพิษรุนแรงก็อาจท�าให ้ผู ้ป ่วย 

เสียชีวิต บางรายปฏิกิริยาภูมิแพ้อาจเกิดหลังถูกต่อย 1-2 สัปดาห์  

รายที่มีภาวะช็อกจากการแพ้ หลังให้ยารักษาคร้ังแรกอาการจะทุเลา 

ไปได้ แต่หลังหยุดยาอาจเกิดภาวะช็อกก�าเริบซ�้าได้ จึงต้องรับตัวไว้ 

รักษาในโรงพยาบาลจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัยแน่นอนแล้ว

กำรป้องกัน

1. ก�าจัดขยะและเศษอาหารบริเวณบ้าน เพื่อไม่ให้มีแมลงพวกนี้ 

 มาตอม

2.  กรณีท่ีต้องเดินทางเข้าไปในที่ที่มีแมลงพวกนี้ชุกชุม หรือออกไป 

 กลางแจ้ง ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด ลายดอกไม้ หรือใส่น�้าหอม ซึ่ง 

 ล่อให้ผึ้งหรือต่อมาต่อยได้

3. อย่าแหย่หรือท�าลายรังผึ้ง และเตือนเด็ก ๆ  อย่าไปแหย่รังผึ้งหรือ 

 รังต่อด้วยความคะนอง

4. ถ้ามีรังผึ้งหรือรังต่อภายในบริเวณบ้าน ควรตามผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 

 มาก�าจัดรังแทน

5.  ส�าหรับผู้ท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกผึ้งหรือต่อต่อย เช่น พนักงาน 

 ป่าไม้ นักเดินป่า ลูกเสือเวลาออกค่าย เป็นต้น ควรมีชุดปฐมพยาบาล  

 เช่น ยาฉีดอะดรีนาลิน ยาแก้แพ้ ครีมสเตียรอยด์ เป็นต้น ไว้ 

 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกผึ้งหรือต่อต่อย 
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